
INSPIRATIE



Eerlijk, creatief & persoonlijk. Dat is de visie 
van The Eet-team en zo maken wij van 
elke bruiloft de lekkerste dag van iemands 
leven. Graag een beetje anders dan 
anders. Liefst met een knipoog & een lach. 
Maar boven alles mooi verzorgd, heel erg 
lekker & met een persoonlijke touch! Van 
brunch tot late night snack, van aperitief
tot give-away, van bloemen tot verlichting 
& van locatie tot entertainment. 



Bruidstaart

Niet om aan te snijden...

 Fris-romige cheesecake 
Met een vleugje sinaasappel
& een passie-rode framboos

Taartje van pure chocolade 
Met verse aardbeien & room

Mini pavlova
Met lemon-curd, mint, framboos, 

aardbeien & blauwe bes



Brunch

Mini brioche broodjes
Aardbei-rabarber jam

Finger sandwiches
Venkel-gemarineerde zalm

Gegrilde kip & dragon
Eiersalade & tuinkers

Dille scones
Met paté van gerookte forel, 

crème fraîche & zeekraal

Speltflensjes
Met gegrilde groenten, 

mascarpone, pijnboompitjes,
parmezaanse kaas & rucola

Zoete hartjes
Mini kardemom-koekjes

Chocolade ganache met limoen



Snoepkastje

Marshmellows
Vanille & kokos

Bietjes & gember

Nougat
Met pistache, amandelen

Cranberry & abrikoos

Pate de fruits
Mango
Bramen 

Mini koekjes
Madeleines

Kokos-citroen
Honing-walnoot



Fruits de mer

Gevuld met crushed ice & de heerlijkste 
schaal- & schelpdieren, past 

het Fruit de Mer karretje bij iedere partij.

Kreeft, langoustines, oesters, 
scheermessen, kokkels & mosselen

Rode ui vinaigrette
Verse frambozen azijn

Pittige Thaise vinaigrette
Huisgemaakte mayonaise

Sereh mayonaise
 





Cocktails

Homemade frambozen-gin
Met prosecco, limoen & mint

Frozen passion & mango margarita
Verse passievrucht & mango

Tequila & limoen

Limoncello
Met prosecco & blauwe besjes

Watermeloen cocktail
Met aardbei, verse gember, 

mint & vodka



Spiesjesgrill

Koreaanse kip

Saté Daging 

Miso aubergine & waterkastanjes

Oesterzwam Yakitori

Gamba met gember & limoenblad

Buikspek met chili-lak 

Croquembouche

Maar dan nèt anders...

Romantische soesjes-toren

Met:

Mousse van gerookte zalm
Met dille & mierikswortel

Citroen crème
Zalmeitjes & dille
Eetbare bloemen



Borrelboompjes

Met een verbintenis...

Hieraan:
Paarse boerenkoolchips

met koriander-zout

Gedroogde serranoham
Parmezaan-crackers 

met zwart sesamzaad

Gedroogde worstjes 
met venkelzaad & peper

Bietenchips 
met chili zout





Saladetafel

Gemarineerde heilbot
Rivierkreeftjes

Gepocheerde oesters
Zoet-zure makreel
Gegrilde zeebaars
Bombe van zalm

Gegrilde baby-groenten
Zoet-zuur ingelegde bietjes

Komkommer & rettich
Zeekraal & zeewier

Bronzen venkel
Eikenblad & red chard

Borage cress



The Eet-team
020-6735067

eten@the-eet-team.nl
www.the-eet-team.nl

the-eet-team.nl
@eetteam



Fast food deluxe

Late night snack

Geserveerd in kleine disposable 
“fast food” pizza-doosjes, hamburger-
bakjes & friet-zakjes. Hierop kunnen we 
een naam, boodschap of logo zetten.

Niet alleen heel lekker, maar 
ook nog eens persoonlijk! 



   PIZZA’S    BURGERS

   GEROOKTE TOMAAT   CEASARBURGER
   Mozarella & basilicum   Kipburger, Romaine sla,
      ceasarmayonaise
   GEITENKAAS
   Gepofte rode paprika,   TOFU-GROENTENBURGER
   pecannoten & tijm   Paddenstoelen, aioli van 
      gepofte rode peper
   GORGONZOLA
   Paddenstoelen, rucola,   ZALMBURGER
   peper-worstje    Ingemaakte komkommer,
      lenteui, dille & sla
   SPINATA ROMANA
   Parmaham, courgette,   RUNDERBURGER 
   pijnboompitten    Huisgemaakte ketchup, 
      gebakken uiringen & bacon
   TONIJN
   Bel paise, zwarte olijven,   VITELLO TONATO BURGER
   rode ui & kappertjes   Kalfsburger, tonijnmayonaise,
      kappertjes & bietenblad 
   FRIET 
      QUINOABURGER
   - Piccalilly mayonaise   Cottage cheese, oude 
   - Huisgemaakte ketchup   boerenkaas & tomatensalsa
   - Dragon mayonaise       
   - Truffel mayonaise
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